
DET INTERNATIONELLA POLITISKA SYSTEMET 
 
I dagens samhällsvetenskapliga studier arbetar man ofta med modeller för att 
åskådliggöra komplicerade samband. Modellen är en förenklad bild av verkligheten. 
Den är en bild av verkligheten, den är inte verkligheten. Och som bild är den en 
karikatyr, inte ett fotografi. Modellen framhäver det typiska och är ofta grov, den är inte 
allsidig och detaljerad. Modellen är ett hjälpmedel som hjälper oss att åskådliggöra, 
illustrera, manipulera och analysera verkligheten.  
 
Med modelltänkandet kan vi föreställa oss ett internationellt politiskt system. 
Systemet omfattar olika arenor, politiska arenor (som FN, EU, NATO m. fl.), 
ekonomiska arenor (som marknader t.ex. EU-området, NAFTA-området), militära 
arenor (som s.k. theatres of war, krigsskådeplatser, konflikthärdar) eller geografiska 
arenor (som regioner). På dessa olika arenor uppträder aktörer. 
 
Aktörer 
Man kan tala om flera olika aktörer i det internationella politiska systemet. Bland 
de som oftast nämns finner vi personer som spelat stor roll,  ideologiska eller religiösa 
rörelser, stora multinationella företag o.s.v1. Den internationella politiken kan analyseras 
på systemnivå eller på aktörsnivå2. Stater anses av många forskare vara de viktigaste 
aktörerna. 
 
Stater är olika stora, olika starka, olika mäktiga, olika inflytelserika m.m. med 
utgångspunkt från befolkning (t.ex. numerär och sammansättning), yta, 
naturresurser/råvaror, produktionskapacitet och utvecklingsnivå, militärutgifter och 
militärkapacitet, energiproduktion m.m. Gabriel Almond m. fl. talar om unitära 
(enhets-) stater, konfederala och federala stater. Ibland vill man också se närmare 
på hur system fungerar ”inåt”. Vi kan tala om både fragmentering och 
centralisering. Detta kan t.ex. studeras via den s.k. centrum-periferiteorin3.  I flera 
stater finner man svåra spänningar mellan centrum och periferin.4. 

                                                 
1  Aktörer (se vidare i Jönsson s 17-46). 
    -  Ca 200 stater; (FN ca 188-190) 
    -  Internationella organisationer  
    -  Multinationella företag (MNF) där företagsstorleken är intressant, t.ex. Semper,  
    -  transnationella företag (TNF) med särskild koppling till moderland, t. ex. ITT - USA.   
    -  "Nationell befrielserörelse", subnationella grupper, separatiströrelser 
    -  Ideologiska rörelser, typ kvinnorörelsen och ”fredsrörelsen”, alliansfria rörelsen, internationella kommunismen. 
    -  Religiösa rörelser med politiska mål;  
    -  Personer, t. ex. Kissinger, Gorbatjov, Arafat. 
Den internationella politiken kan analyseras på systemnivå eller på aktörsnivå. 
2 Goldman, Kjell, Det internationella systemet, Jönsson m.fl. s. 12-13 och kap. 1. 
3  En del periferier kan i andra roller vara centra, t.ex. Bergen i Norge, Georgien i gamla 
Sovjetunionen. Andra stater har inga eller svaga centra, t.ex. Schweiz m.fl.  Enhetsstater med styrning 
från ett centrum är ofta i territoriell obalans mellan centrum och periferi. Federala stater däremot har 



 
Stater bör "erkännas"5. Sverige vill helst ha diplomatiska förbindelser med alla. Staters 
sändebud avlämnar sina kreditivbrev till den svenske statschefen, de ackrediteras vid 
hovet. 
 
Stater kan vara mer eller mindre "suveräna"6. Var SSSR.s randstater varit suveräna?  
Suveränitet kan modifieras med staternas samtycke i internationell rätt. De europeiska 
republikerna i f.d. SSSR har använt en otraditionell definition, där också de som ville 
stanna i unionen, såg sig som suveräna (OSS). 
Har de varit självständiga redan innan SSSR upplöstes? Har de östeuropeiska 
”satellitstaterna” varit självständiga? Suveräna? 
 
 Ett annat uttryck som använts i det internationella umgänget är att staterna anses vara 
suveräna och likaberättigade. Därmed menas egentligen att det inte spelar så stor roll 
hur stora eller mäktiga de olika staterna är. Det finns istället värden som står över 
maktkampen. Trots skillnader i storlek och makt är de ändå likaberättigade just därför 
att de är suveräna stater. Detta värde får inte kränkas. I verkligheten spelar naturligtvis 
dessa vackra principer inte alltid någon roll när de ställs mot realpolitiska överväganden. 
Inte heller i FN har de olika staterna egentligen varit likaberättigade enligt principen "en 
stat, en röst". Ex. 1: SSSR hade i FN.s generalförsamling tre röster, nämligen för 
Ukraina, Vitryssland och för "Sovjetunionen". Ex. 2: SSSR, USA, GB, Kina och 
Frankrike, har vetorätt i FN.s säkerhetsråd och är permanenta medlemmar. 
(Säkerhetsrådet har totalt 15 medlemmar, och fem byts ut vartannat år)7.  
 
Jämförelser mellan det nationella och det internationella 
systemet 
Det finns naturligtvis flera skillnader och likheter mellan nationella politiska system och 
internationella. Några sådana skillnader kan relateras till det utrikespolitiska 
beslutsfattandet  och till frågan om mål och medel. 
 
                                                                                                                                                         
visserligen en hög autonomi för nationellt underliggande nivåer, men ofta också bristande 
koordination. (C-P-teorin illustrerad finns under Krig och Fred). 
4 Parri "Need for Political Exchange" i West European Politics, 1990. I ett anordnat referendum den 
30.10.-95 förlorade Quebecs nationalister och separatister mycket knappt. På 1960-talet utropade de 
Gaulle "Leve det fria Quebec!". 1980 folkomröstade man med resultatet ca 60% nej och ca 40% ja till 
separation. 1995 blev resultatet ca 51% nej och 49% ja. 
5 Sena exempel; Kroatien, Slovenien, Estland och Iraks erkännande av Kuwaits gränser. 
6 Suveränitetsbegreppet började att användas av 1500-talets europeiska monarker som ofta hade svårt att hävda 
sig mot mäktiga feodalherrar, den påvliga kyrkan och (i fallet Tyskland) mot kejsaren. Suveränitetsprincipen 
blev allmänt accepterad under det 30-åriga kriget.  
Den suveräna staten(=statsmakten, Fursten, Konungen, Suveränen (se Thomas Hobbes), har det 
avgörande ordet i alla frågor och endast staten kan i enlighet med lagen använda våld för att 
genomdriva sin vilja. 
7 EU har inte någon specifik röst i FN, däremot finns två EU-stater, F och GB, med bland de stater 
som har permanent ställning i Säkerhetsrådet. 



A. Utrikespolitiskt beslutsfattande (Jönsson s. 47-66) 
1. Informationsfaktorn. Man kan tala om åtminstone två viktiga aspekter där 
inrikespolitiskt och utrikespolitiskt synsätt skiljer sig i sina förutsättningar. Det normala 
i t.ex. svensk inrikespolitik tänks vara att beslutsfattandet sker i god ordning och på 
grundval av relevant och fullständig information. Så är det inte alltid i det internationella 
umgänget. Detta beror bl.a. på att dels är  
1.1. informationskällorna osäkra beroende på  två motstridiga stävanden;  
a. att presentera för fienden vad man har, kan och vill.  
b. att dölja för fienden vad man har, kan och vill. Det är ofta den medvetna mixen 
mellan dessa två strävanden som är viktig. 
1.2. Därtill kommer att informationskanalerna har en inbyggd tendens till 
förvanskning: 
a. Diplomatin bygger på en tendens att avdramatisera.  
b. Pressen/media har en tendens att dramatisera.  
c. Militärer anklagas ibland för att vara jäviga, att man pratar i egen sak. 
     
2. Tidsfaktorn; beslut sker ofta under stark tidspress. 
         Ex: Heta linjen USA - SSSR.8   
 
3. Omgivningens karaktär; Omgivningen komplicerad utifrån vår kunskap och vårt 
sätt att tänka. Hur uppfattar jag min omgivning? Vad vet jag om andra folks sätt att 
tänka m.m.? Vilka perceptioner arbetar vi med? 
         Ex 1: 6-dagarskrisen 1967 då Syrien kunde hota hela Israel med kanoner från  
         Golanhöjden. 
         Ex 2: Vad vet amerikanen om Sverige? om USA? Vad vet ryssen om amerikanen? 
 
Den ofta bristfälliga informationen, den osäkra tidsfaktorn och omgivningens 
irrationella eller obekanta agerande och planer leder till att man måste försöka ha 
framförhållning mot många eventualiteter. Möjligheten till genomtänkt handlande är 
bl.a. (krigs)spel och analys utifrån tänkta hotbilder/scenarios9. 
 
4. Mål och medel10  
Mål  kan t.ex. vara  
* säkerhetsmål, d.v.s. strävan efter territoriell integritet + autonomi (+ ev. expansion);  
* välfärdsmål; eller  
* ideologiska mål. 
 

                                                 
8Installerades 1963, se Bjöl, del 1, s. 386, 465 
9 Ett exempel på övervägande kring beslutsprocesser finns i Jönsson m.fl. diskussion om 
Kubakriserna. 
10 Efter Christer Jönsson, Internationell politik, (1986),1992 s.70-97 
 



Medel/Instrument  som står till förfogande i den internationella umgänget är av två 
slag; 1. Våld, hot om våld och 2. belöning. Men man har många kanaler för kontakt: 
a. Diplomati, d.v.s. (1) dialog mellan oberoende stater. Förhandlingskonsten är 
diplomatins kärna och utnyttjandet av situationen diplomatins främsta instrument. I 
kommunikéer  strävar man ofta efter att ta med minsta gemensamma nämnaren och att 
avdramatisera.(2) Informationsinhämtning, (3) Förmedla, förklara landets politik (4) 
Skydda  hemlandets medborgare. (5) Tillvaratagande av hemlandets intressen i 
allmänhet. 
 
b. Militära medel/Krig. Strategiska doktriner är officiella utsagor om hur de militära 
resurserna är tänkt att utnyttjas. Clausewitz: "Krig är en fortsättning på politiken, men 
med andra medel".  Emellertid; Utvecklingen av moderna massförstörelsevapen drabbar 
civilbefolkning, miljö, natur, m.m. Oåterkalleliga beslut och förstörelseoperationer. 
Vilket ändamål skulle kunna helga dessa metoder? 
 
c. Ekonomiska medel; säkra resurstillgångar + göra andra stater beroende av 
handelsutbyte. Subventioner. Lån/Krediter. Bistånd (med villkor). 
 
d. Psykologiska medel/propaganda. Till skillnad mot diplomatin är kommunikationen 
enkelriktad och riktad direkt till folket, snarare än till regeringar. 
 
e. Undergroundverksamhet, infiltrering, subversiv verksamhet 
 
B. Anarkimodellen 
En avgörande skillnad mellan den nationella och den internationella nivån är att det i det 
internationella systemet inte finns någon världsregering, inte något världsparlament, inte 
någon världsdomstol och inte någon världspolis. Det internationella systemet anses 
därför ibland vara anarkistiskt, d.v.s. utan övergripande styrning och kodifierat 
regelsystem. Det ömsesidiga beroendet (interdependens11) är också en komplikation för 
den nationella maktpolitiken.  
 
Anarkimodellen utgår ifrån att principen om den starkares rätt reellt antas gälla i det 
internationella umgänget. 
 
Anarkiparadigmet kan leda till upprustning och alliansbyggande och till tankar om 
”kollektiv säkerhet”12. Säkerhetsdilemman skapas. "Inom internationell politik är 
anarkiparadigmet lika dominerande som klasskampen är för marxismen"13. 
 
C. Det internationella systemets förändring 

                                                 
11 Jönsson m.fl., s. 
12 Jönsson m.fl., s. 
13 Goldmann, K., s.. 



Över tid, t.ex. under 1900-talet, har det internationella politiska systemet förändrats. 
Under den s.k. mellankrigstiden fanns flera "stora" stater med långtgående krav på 
inflytande, "Lebensraum" eller herravälde (hegemoni) t.ex. över haven. Vi hade en 
multipolär värld, ett multipolärt system.  
 
Andra världskriget förändrade denna bild. Ur kriget framträdde två stora och 
dominerande stater14. Vi hade fått en bipolär värld. Den bilden har i viss mening stått 
sig över 1980-talet, dock med två viktiga påpekanden. Å ena sidan har de två stora 
"utmanats" av "uppstickare", av stater som efterhand åter har hämtat sig efter andra 
världskriget.  
Det har funnits en tendens till att multipolariteten åter skulle bli det typiska. 
Frankrike, det återförenade Tyskland, Japan, EG/EU m.fl., framstod som utmanare. Å 
andra sidan blev bräckligheten i det sovjetiska fasadbygget  alltmer uppenbar för att 
under 1991 leda till total kollaps. Den ena av de två har givit upp och finns inte längre i 
sin gamla form. Bipolariteten har fått ett drag av "unipolaritet"/"mono-polaritet" 
genom att den kvarvarande av de två riktigt stora, USA, blivit ensam kvar på 
scenen… 
 
Att fundera över: 
Hur har amerikanarna axlat den nya rollen? Blev världen fredligare, mer harmonisk? 
Eller fanns där en fara i att den återstående stormakten blev för stark och dominant?15  
 
Hur ser det ut idag? Är beskrivningen av det internationella systemet så som den givits 
ovan fortfarande relevant? Är det fortfarande rimligt att utgå från nationalstaterna som 
systemets självklara aktörer? Finns det några andra sätt att beskriva ett ”internationellt 
system”?     
 
Det finns många utmanare och/ eller grupperingar av utmanare. ”G7, som egentligen 
borde heta G8, började som G5, vilket var en utbrytargrupp ur G10 (även kallad Group 
of Eleven”16! ”De koncentriska cirklarnas Europa”, dvs EG, WEU och EMU17. 
 
Ett annat sätt att se på det internationella systemet är kanske att bortse från just 
staterna som huvudsakliga aktörer. Kanske är det inte längre så  intressant med 
nationalstater. Kanske är integrationsarbetet i Europa intressantare? Mot ett Europas 
Förenta Stater? 
 

                                                 
14 jfr dock Goldmann och Petrén, se ovan.  
15 Om Du går in på DN.s hemsida och söker på ”Ledare” och sedan under ”Signerade artiklar”, så 
finner Du flera artiklar av Per Ahlin som diskuterar just denna fråga bl.a. utifrån ord som 
isolationism”, ”multilateralism”, ”unilateralism” och ”unilateral multilateralism”. 
16  T. Hörberg "G7 - vadan och varthän?" i Internationella studier nr 4, vintern 1991, s. 34 
17 N. Petersen "ESK, NATO, EG och Europas säkerhet", ibid, ss. 53-54. 



Eller skall vi gå ännu längre och föra in begreppet ”globalisering” i diskussionen om 
ett ytterligare internationellt politiskt system? Vart leder ett sådant resonemang?  
 
Och ytterligare en modell… Huntington igen… Och hans nio ”Post-1990 
Civilizations”18… 
 
Låt oss nu knyta ihop detta med att påstå att när vi idag säger ”världssamfundet”, ”det 
internationella samfundet”, så hamnar ändå FN och FN-systemet i fokus. Det är 
fortfarande FN som framstår som den kanske viktigaste arenan och som trots allt kanske 
åtnjuter störst auktoritet och legitimitet, trots alla utmaningar! 
 
Relationer mellan stater  
Avslutningsvis, några ord om relationer och beroenden mellan stater. En stats 
utrikespolitiska beslut är avsedda att påverka andra stater i någon riktning. Ofta är 
det fråga om ömsesidig påverkan så att A påverkar B att göra något men också så att A 
påverkas av B. Ett sådant exempel är handel. Export- och importströmmar eller 
varuströmmar och betalningsmedelsströmmar. (se fig.!) 
 
     export, försäljning   
                         
      A         B 
                                          
    import, betalning    
 
Sker detta utbyte på lika villkor? Eller borde relationen i stället ritas på nedanstående 
sätt: 
 
                           A 
 
                                                   diktat, dominans (enligt Johan Galtung det som  
                                                   utmärker ett imperialistiskt beroendeförhållande19). 
                            B  
 
Världssystemmodeller och Världsstatsmodeller 
Världsstatsmodeller bygger på tankar om ”överstatliga lösningar”. 
 
Världssystemmodeller beskriver det större systemets strukturella egenskaper. 
Grundläggande är en centrum-periferistruktur, enligt vilken vissa länder (kärnland, I-
land, moderland, centrum, metropol) utövar politisk kontroll över och ekonomiskt 
exploaterar andra länder (koloni, U-land, periferi, satellit). Åtminstone fyra teoretiska 
traditioner (med nyansskillnader) finns: 
                                                 
18 Huntington, S., The Clash of Civilizations, s. 
19 Se också vidare under resonemanget om Centrum-periferiförhållande och dominansförhållande 



 
-  Imperialismteori (Hobson, Hilferding, Lenin) 
-  Beroendeteori (André Gunder Frank) 
-  Dominansteori (Johan Galtung) 
-  Världssystemteori (Immanuel Wallerstein, Peter Worsley) 
 
I Världsstatsmodellernas tänkande talar man om någon slags överstatlig lösning eller 
åtminstone om drag av överstatlighet över tankekonstruktionen. I vår genomgång får FN 
respektive EU stå för detta tänkande. En Sovjetisk lösning (Pax Sovietica), en 
amerikansk (Pax Americana) eller en romersk (Pax Romana) kan också vara modeller 
att diskutera. 
 
 
 
 


